
 Manual  Ficha de produto

 
 

BG6DB-G0B - GM663XB
738394

      

USP :
Tipo de produto    Placa de encastre

Design dos manípulos    Manípulos
ergonómicos

Forma de ignição    com uma mão

Queimador Wok    Queimador duplo Wok

Grelhas mesa trabalho    Grelha em ferro
fundido

Placa a gás com válvulas de segurança    Válvula de gás com
segurança
termoeléctrica

Informação básica :
Nome/família do produto Placa a gás

Marca HISENSE

Nome do produto/Código comercial GM663XB

Número interno do artigo 738394

Código EAN 3838782502583

Tipo de construção Encastrável

Tipo de controlo Mecânico

Entrada de energia Gás

Número total de posições que podem ser utilizadas ao mesmo tempo 4

Número de queimadores a gás 4

Número de zonas de cozedura elétricas 0

Número de placas elétricas 0

Número de placas radiantes 0

Número de placas de halogéneo 0

Número de placas de indução 0

Número de zonas de aquecimento elétricas 0

Localização do painel de controlo Lateral da placa

Tipo de gás G20/20 gás natural

Material externo básico da superfície da placa Aço

Cor da placa Inox

Material da estrutura do placa N/A

Arestas da placa N/A

Classificação da ligação (kW) - elétrica 0 W

Classificação da ligação (kW) - gás 8150 W

Corrente (A) 0,0 A

Voltagem (V) 220-240 V

Frequência (Hz) 50/60 Hz

Marcas de conformidade CE006321

Comprimento do cabo de alimentação elétrica 150 cm

Tipo de tomada 3 x 0,5 sem ficha

Largura do produto 600 mm

Altura do produto 130 mm

Profundidade do produto 520 mm
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Largura do produto embalado 680 mm

Altura do produto embalado 157 mm

Profundidade do produto embalado 600 mm

Altura mínima de instalação 100 mm

Altura máxima de instalação 0 mm

Largura mínima de instalação 560 mm

Largura máxima de instalação 0 mm

Profundidade de instalação 490 mm

Peso líquido 11,2 kg

Peso bruto 11,9 kg

Tipo de dispositivos de controlo N/A

Características :
Breve descrição do produto BG6DB-G0B - GM663XB

Programas automáticos Não

Localização do 1º elemento de aquecimento Frente esquerda

Tipo do 1º elemento de aquecimento Queimador duplo

Dimensões do 1º elemento de aquecimento 123 mm

Potência do 1º elemento de aquecimento 3500/0,0/0,0 W

Localização do 2º elemento de aquecimento Traseira esquerda

Tipo do 2º elemento de aquecimento Queimador padrão

Dimensões do 2º elemento de aquecimento 73,5 mm

Potência do 2º elemento de aquecimento 1800/0,0/0,0 W

Localização do 3º elemento de aquecimento Traseira direita

Tipo do 3º elemento de aquecimento Queimador padrão

Dimensões do 3º elemento de aquecimento 73,5 mm

Potência do 3º elemento de aquecimento 1800/0,0/0,0 W

Localização do 4º elemento de aquecimento Frente direita

Tipo do 4º elemento de aquecimento Queimador de reserva

Dimensões do 4º elemento de aquecimento 53,7 mm

Potência do 4º elemento de aquecimento 1050/0,0/0,0 W

Indicador de placa ligada /

Tipo de regulação Energia regulada continuamente

Tipo de tampa Sem

Tipo de suporte de panelas Ferro fundido

Tipo de dispositivo de segurança para gás Válvula eletromagnética

Sistema de ignição Sim

Indicador de calor residual N/A

Interruptor principal on/off Não

Acessórios incluídos G30/G31-28-30/37 gás líquido

Temporizador eletrónico Não


